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 بي للعضالت بتوازن القوي عالقة بعض متغريات النشاط الكهر  
 للرباعي  فى رفعة اخلطف باليدين 

 أحمد علي حسن*أ.د/ 
 أشرف حافظ محمود **أ.د/              

 مصطفي محمود عبد العزيز ***م.د/    
 هيثم محمد حافظ الباحث/ ****       

 مقدمة ومشكلة البحث 
 االليكترومايوجراف: 

تعتمد الفكرة االساسية لالليكترماجراف على النشاط الكهربي المصاحب لالنقباض العضلي 
الدقيقة  المعلومات  وقد كشفت   , وبيانيا  تكبيره وتسجيله رقميا  بعد  النشاط  هذا  تسجيل  يتم  حيث 
التى امدنا بها هذا الجهاز , عن عدم صحة العديد من تخمينات العلماء السابقة في تفسير العمل 

االخري  ا الطرق  متناول  فى  ليس  عضلية  انشطة  عن  الكشف  فى  ساعد  انه  حيث   , لعضلي 
يقيس عمل   المضادة فهو ايضا  المحركة و  , فالى جانب قياس عمل العضالت  التعرف عليها 
العضالت  من  لكل  العضلي  العمل  قياس  امكان  جانب  الي  ,هذا  والمكافئة  العضالتالمساندة 

فقد ادي ظهور االليكترومايوجراف الي حدوث الي حدوث ثورة في  السطحية والغائرة وبصفة عامة
معامل  فى  توافره  اكد علي ضرورة  كما  والرياضية  العامة  باشكالها  االنسان  دراسة حركة  مجال 

 ( 37-36: 1) دراسة الحركة للحصول على المزيد من المعلومات الدقيقة عن النشاط العضلي.
عن الكهربائية  االشارة  هذه  تعرف   ودراسة  للزمن  بالنسبة  وتسجيلها  تكبيرها  طريق 

باالليكترومايو جرافى وهى تعتمد فى االساس على مجموعة من القواعد او المبادئ االساسية التى  
فاالشارة    , الدراسات  من  هذاالنوع  مثل  على  االعتماد  فى  الشروع  قبل  جيدا  بها  االلمام  يجب 

تزيد   العضلي  باالنقباض  المرتبطة  من  الكهربائية  العديد  هناك  ان  اال   , االنقباض  قوة  بزيادة 
المتغيرات التي يمكن ان تؤثر في ناتج هذه االشارة الكهربائية , ومن اهمها سرعة تقصير العضلة  
                                                              .                                   اثناء االنقباض ومعدل حدوث التوتر االنقباضي , والتعب ونشاط المستقبالت الحسية  المنعكسة

(12()17 ) 
 النشاط الكهربائي الفسيولوجي لالنقباض العضلي:

ينتج النسيج العضلي فرق جهد كهربي يعبر بشكل مباشر عن فرق الجهد الكهربائي الناتج  
الجهد بقرق جهد الوحدة الحركية من اكسونات الجهاز العصبي المغذي له ويعرف هذا الفرق فى  

ومن خالل وضع موصالت خاصة تعرف بااللكترودات سواء علي سطح الجلد او بغرسها داخل 
الحركية  للوحدات  الكهربائي  الجهد  لفرق  الجبري  المجموع  على  الحصول  يمكن  فانه   , العضلة 
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الكهرب الجهد  فرق  بان  علما   , واحد  وقت  في  العضلي  االنقباض  فى  للوحدات  المشاركة  ائي 
 الحركية البعيدة عن مكان وضع هذه الموصالت يكون اقل منه فى الوحدات الحركية القريبة. 
 (17 ) 

  -صفائح النهايات الحركية :
تحتوي كل عضلة علي عدد من الوحدات الحركية يتحكم في كل منها نيورون حركي من 
الكهربائي   الجهد  فرق  ويصل  الحركية  النهايات  بصفائح  وتعرف  خاصة   وصلة عصبية  خالل 
الي   المعتاد  النهائي  بالمسار  االحيان  بعض  فى  يعرف  والذي  الحركية  النيورونات  عن  الناتج 

الحركية   النهايات  الجهد صفائح  فى  فرق  عنها  ينتج  كيميائية  تفاعالت  حدوث   الي  فيؤدي   ,
العصبي   الفراغ  فيمر من خالل  ليعبر  واالستيل  البروتين  من  اطالق كل  يتم  , حيث  الكهربائي 

( مما يسبب استقطابية غشاء الخلية العصبية , وهذا A  500  -200الذي يصل اتساعه من )
ط عن  تسجيله  يمكن  االستقطابية  من  الجهد  النوع  فرق  عليه  ويطلق   , خاصة  موصالت  ريق 

 لصفائح النهايات العصبية. 
عتبة    الي  بالوصول  يسمح  الذي  بالقدر  كبيرا  الجهد  غرق  يكون  العادية  الظروف  وفى 

فارقة تؤدي الي حدوث فرق جهد فى غشاء الليفة العضلية , وفى حالة وجود عيوب فى توصيل  
على سبيل المثال نقص فى البروتين و االستيل كولين    االشارات العصبية للجهاز العضلي ومنها

جهد   وفرق  الحركي  العصب  من  الناتج  الجهد  فرق  من  كل  عالقة  تصل  اال  الممكن  من  فانه 
الوحدة الحركية الى حد هذه العتبة , فيؤدي الي توقف صفائح النهايات الحركية عن إحداث فرق  

 ( 191:11)  جهد كهربي , وبالتالي يتأثر االنقباض العضلي 
 -تسلسل التفاعالت الكيميائية المؤدية الستجابة الليفة العضلية :

تحدث اول هذه العمليات فى المكون االنقباضي لاللياف العضلية , وعند الخط المسمى  
داخلي للمثير خالل نظام الفتحات االنبوبية العكسية  السركومير( عن طريق انتشار  ((Zبالمنطقة )

فيؤدي الي انطالق الصوديوم من النسيج الشبكي للسركوبالزم , وتزداد نفاذية الصوديوم لتصل  
فتتم هدرجته   الفوسفات ,  يتواجد مركب االدنيوسين ثالثي  الميوسين حيث  الي خيوط االكتين و 

وتتحرر    االضافة حرارة وطاقة ميكانيكية )توتر عضلي(.لكي ينتج االدنيوسين ثنائي الفوسفات , ب 
                                       الطاقة الميكانيكية من نفسها لتتحول الي قوة دافعة عن طريق جسور المايوسين المتقاطعة .                                          

 (35:26()67:25 ) 
   -توليد فرق الجهد الكهربائي في العضلة :

الي    , للسركوبالزم  الشبكي  النسيج  وكذلك  العكسية  االنبوبية  الفتحات  استقطابية  تؤدي 
الليفة العضلية , وهذه الموجه االستقطابية هي مايسجله جهاز  ظهور موده استقطابية على طول  
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تم   التي  )الكترودات(  الموصالت  من  مختلفة  انواع  وتستخدم  للعضالت  الكهربائي  النشاط  رسم 
تطويرها على مدي السنوات الماضية , ولكنه يمكن تقسيمها بشكل عام الي مجموعتين رئيسيتين  

(, هذا الموضوع 1973داخلية , وقد ناقش باسماجيان )هما الموصالت السطحية والموصالت ال
بالتفصيل , باالضافة الي استخدام كل نوع من هذه االنواع , فالموصالت السطحية تتكون من  
قاعدة معدنية وعادة ما تكون مصنوعة من كلوريد الفضة , ونصف قطرها واحد سنتيمتر , وهذا 

اتج فى العضالت السطحية , ويمكن ان يحقق نتائج  النوع يقوم بنقل القيمة المتوسطة للنشاط الن
 ( 122:5)مقبولة قد تفوق فى بعض االحيان النتائج الخاصة بالموصالت الداخلية 

اما   . صغيرة  عضالت  مع  التعامل  حاالت  في  حجما  اقل  معدنية  قواعد  تستخدم  وقد 
ف تستخدم  فقد  الداخلية  للموصالت  ما  بالنسبة  وعادة   , الغائرة  العضالت  نشاط  قياس  ى حاالت 

والغراض البحث العلمي تم تطوير نوع من  .  يكثر استخدامها فى حاالت اعادة تأهيل المصابين  
بمقاسات   مودودة  وهي   , بعينها  حركية  وحدة  لفحص  المتعددة  بالموصالت  يعرف  الموصالت 

توصيل يصل قطرها الي نفس شعرة  ملليميتر( مع استخدام اسالك    15  -2ينحصر قطرها بين )
                                                         (      192:17)االنسان تقريبا 

  -تسجيالت النشاط الكهربائي للعضالت :
سواء   البيولوجي  بالمكبر  مايسمي  وجود  للعضالت  الكهربائي  النشاط  تسجيل  يتطلب 
المكبر   هذا  اهمية  مناقشة  الضروري  من  ولعل   , الداخلية  او  السطحية  الموصالت  استخدمت 

ي الحصول على اشارات كهربية واضحة , فمثل هذه االشارات هي مجموع ما تنتجه  البيولوجي ف
صفائح النهايات الحركية من اشارات يجب استقبالها دون تشويش , ويعني ذلك ضرورة ان يتم  
من   لكل  النسبة  بنفس  التكبير  يتم  ان  على  التسجيل  جهاز  الي  وتحويلها  مباشرة  االشارة  تكبير 

 لضعيفة وهو ما يحدث في حالة استخدام المكبر البيولوجي. االشارات القوية وا
فمن اكثر عيوب استخدام المكبرات العادية انتشارا هو حدوث اختصار لالشارات القوية   

باستقبال   يسمح  ديناميكي  مدي  بوجود  يتميز  ان  يجب  فالمكبر   , المكبر  قدرة  عن  تزيد  التي 
الى مدي  اقل  من  االنقباض  الناتجة عن  التشويش    االشارات  الي  باالضافة   . لها  مدي  اقصي 

الناتج عن عيوب فى الموصالت ذاتها , او فى توصيالت االسالك فى حالة استخدام الموصالت 
استخدام   حالة  فى  اخري  اجهزة  اى  عن  الناتج  التشويش  عيوب  الى  باالضافة  هذه   , السلكية 

 (  207-204:  12)الموصالت الالسلكية. 
 -نظرية رسم العضالت الكهربائي :

تعتبر طريقة رسم العضالت الكهربائي من الطرق المهمة لدراسة خصائص نشاط الجهاز 
العصبي العضلي حيث يعتمد هذا االسلوب علي تسجيل النشاط الكهربائي للعضالت فى حالة  
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انقباضها حيث يتم تسجيل العالقة بين عمل كل من الجهاز العصبي والجهاز العضلي من خالل 
 (198: 1) بائية التي تحدث بالعضالت أثناء االنقباض العضلي. تسجيل التغيرات الكهر 

العضلية   الليفة  داخل  فى  والبوتاسيوم  الصوديوم  ايونات  توزيع  يختلف  الراحة  حالة  ففي 
وخارجها حيث يزيد نسبة تركيز ايونات الصوديوم والكلور خارج الليفة العضلية بينما تعمل نسبة  
ايونات البوتاسيوم علي زيادة الشحنة داخل الليفة العضلية اكثر من خارجها وهذا االختالف فى  

زيع االيونات ذات الشحنات الموجبة والسالبة حول غشاء الليفة العضلية بنسب في فرق جهد  تو 
مللي فولت , وعندما يطلق العصب الحركي اشارة عصبية    100  –  50كهربائي تتراوح ما بين  

الي الليفة العضلية يحدث تغير فى الحالة الكهربائية لليفة العضلية وتحدث حالة فقد االستقطاب 
ي الليفة العضلية , وفي نفس الوقت تخرج ايونات حيث  بنفاذ ايونات الصوديوم الي داخل  سمح 

من   اجزاء  الحالة  هذه  وتستمر  الكهربائية  الشحنات  توزيع  يتغير  وبذلك  الخارج  الي  البوتاسيوم 
االستجابة   حدوث  في  سببا  وتكون  العضلية  الليفة  طول  علي  االستثارة  هذه  وتنتشر  الثانية 

 (   199  - 198: 1)  النتاج الطاقة واتمام االنقباض العضلي .الكيميائية  
التغير   درجة  بمقدار  العلي  يتجه  خط  شكل  في  يظهر  الذي  االستقطاب  مقدار  ويمثل 

العضلية    الكهربائي ثم يعود هذا الخط في الرجوع الي المستوي العادي عندما تعود حالة الخلية
العادية , وبذلك فان رسم هذه االستثارة يعطي فكرة عن عاملين هامين احدهما قوة   الي حالتها 
بالميكروفولت , واالخر زمن هذه االستثارة كما يعبر عنها باجزاء  هذه االستثارة كما يعبر عنها 

 (    198: 1)  من االلف من الثانية 
   -القاعدة األيونية لفرق الجهد الكهربائي :

نظرا لحالة االستقرار االيوني النسبي التي يوجد عليها غشاء الخلية العضلية , فانه من   
السهل حدوث تغيير في توزيع ايونات هذا الغشاء , وبالتالي تغيير في فرق الجهد الكهربائي فيه ,  

الخلية  فع غشاء  خارج  او  داخل  الي  السالبة  او  الوجبة  االيونات  حركة  تؤدي  المثال  سبيل  لي 
العضلية , الي تغير في حالة االستقرار ذااليوني لهذا العشاء , وهذا التغير يحدث نتيجة لتغير  

 في استقطابية الغشاء سواء بالزيادة او بالنقص وفقا لشحنات االيونات المتحركة.
في    وتحدث حركة  وبالتالي   , الغشاء  كيميائية  فى  لتغيرات  نتيجة  الغشاء  االيونات عبر 

كهربيته ودرجة نفاذيته فغلي الرغم من ان ايونات الصوديوم تمر عبر الغشاء في الحاالت العادية  
ال   تزيد  والتي  الغشاء  نفاذية  درجة  زيادة  ان  اال  الصعوبة  من  تبدا   500بدرجة  عندما  ضعف 

استقط تغيير  ايونات  عملية  مرور  وبمجرد   , واضح  بشكل  الصوديوم  ايونات  مرور  فتسهل  ابيتة 
الصوديوم بشكل واضح , وبمجرد مرور ايونات الصوديوم تختل درجة تركيزه ما بين خارج وداخل 
الخلية العضلية , وبمجرد تحرك االيونات الموجبة تتغير درجة استقطابية الغشاء فيؤدي ذلك الي 
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تناقص استقطابية الغشاء مرة اخري ,  زيادة فى قدرة الصودي وم على التوصيل , وبالتالي إعادة 
ويؤدي مثل هذا التغيير فى قدرة الصوديوم على التوصيل الي بدء ظهور مايسمي بقنوات فرق  

 (164:22)الجهد الكهربائي. 
ق  فر  قنوات  خالل  والبوتاسيوم  الصوديوم  ايونات  من  كل  مرور  ان  سبق  مما  ويظهر 
الجهد الخاصة بهم يتم مقاومته عن طريق انوية خاليا هذه القنوات والتي يتحكم فى توزيعها حالة  
ي فر ق الجهد الكهربائي لغشاء الخلية , ففي الحالة العادية تكون هذه االنوية متقاربة بحيث يؤد 

ذلك الي اغالق هذه القنوات تقريبا, وبمجرد ان يحدث تغير فى استقطابية الغشاء تتباعد االنوية  
 ويتم فتح القنوات لتسهيل مرور ايونات كل من الصوديوم والبوتاسيوم. 

الجهد   وفرق  الموصالت  طريق  عن  والعضلي  العصبي  الجهاز  بين  االتصال  ويحدث 
مة يتم هذا االتصال عن طريق شكلين رئيسيين اولهما فرق  الحادث فى غشاء الخلية , وبصفة عا

  , العضلية  بالخاليا  الخاص  الكهربائي  الجهد  فرق  وثانيهما  العصبية  بالوصالت  الخاص  الجهد 
ويعمل كال من النوعين بنفس االسلوب وهو عيارة عن طريق تحرك االيونات من خالل غشاء  

 الخلية .
انتشارها   )النيورونات( مع  العصبية  بالموصالت  الخاص  الجهد  وتقل سعة موجات فرق 
على سطح غشاء الخلية العصبية , فى حين ان فرق الجهد الكهربائي الخاص بالخاليا العضلية  
سعة   تناقص  من  الظاهرة  هذه  تحد  باالنتشارية حيث  تعرف  ظاهرة  عن طريق  نفسه  توليد  يعيد 

 ( 196:12) ذلك عن طريق موصالت دقيقة توضع داخل الخلية .الموجه ويمكن تسجيل 
مرور  قبل  يحدث  الجهد  فرق  قنوات  من خالل  الصوديوم  ايونات  مرور  ان  الى  ونظرا 

الى باالضافة  هذا   , البوتاسيوم  تزيد   ايونات  الصوديوم  اليونات  التوصيل  قدرة  إن  الي  ونظرا 
يعود   ثم  االستقطابية  قدرته  بتناقص  اوال  يبدا  الخلية  فإن غشاء  البوتاسيوم   من  اسرع  بمعدالت 
القدرة , وبناء  على ذلك فان حالة فرق الجهد الكهربائي للغشاء فى اي لحظة, تعبر                                                                                           وتزيد هذه 

 صوديوم والبوتاسيوم.عن درجة عدم التوازن بين ايونات ال
فعدد ايونات الصوديوم والبوتاسيوم التي تمر عبر غشاء الخلية تعتمد علي درجة نفاذيته   

, والتي تسببها شحنات هذه االيونات , وفى النهاية فان قابلية الصوديوم على التوصيل تعود الى  
ا معدلها  من  اعلي  التوصلية  القدرة  هذه  تستمر  حين  فى  الطبيعية  بالنسبة  حالتها  لفترة  لطبيعي 

 للبوتاسيوم بما ينتد عنه زيادة استقطابية الغشاء. 
بعودة   االيونات  توزيع  يعكس  بحيث  التغير  فى  والبوتاسيوم  الصوديوم  نظام ضخ  ويبدا 

الصوديوم خارج الغشاء والبوتاسيوم داخلة , فيحدث إعادة ظهور فرق الجهد الكهربائي فى الغشاء 
 لراحة.كما هو الحال فى حالة ا
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  120وتصل سرعة انتشار فرق الجهد الكهربائي للنيورونات الى زمن يصل الي حوالي )  
ms  وبما ان فرق الجهد الكهربائي يعكس توزيع االيونات حول الغشاء فانه يمكن التعبير عن ,)

ية  القيم المحددة لكل من فرق الجهد الكهربائي, وسرعة انتشاره حيث يظهر ارتباط االشارة الكهربائ 
 ( 162  – 160: 22)بالتوزيع االيوني. 

بين   تحدث  التي  التبادل  دورا رئيسيا فى عمليات  الخلية  لغشاء  المكون  البروتين  ويلعب 
مجموعتين   الى  البروتين  تقسيم  يمكن  الوظيفية  الناحية  فمن   , الخلية  غشاء  احداهما  مكونات 

بروتينات ناقلة واالخري بروتينات مستقبلة , وتعمل البروتينات التاقلة على انتقال المواد الموجودة  
العكس,   او  بالغشاء  الجهد  فرق  قنوات  من  تسهيل مرورها  الي خارجها من خالل  الخلية  داخل 

قل كمية  وتتميز هذه البروتينات بدرجة عالية من الخصوصية, حيث يتخصص كل نوع منها فى ن
هذه  على  ويطلق  خارجها,  او  الخلية  داخل  سواء  الموجودة  المواد  من  واحدة  مادة  من  محدودة 
الناقلة, ومضخات الغشاء او   البروتينات عده مسميات وفقا لتخصصها فى العمل فمنها االنوية 

 قنوات الغشاء. 
بانوية    االتحاد  عن طريق  تعمل  فهي   , المستقبلة  للبروتينات  بالنسبة  و  اما  اخري  مواد 

 (  192:  12)اهمها الهرمونات لكي تساعد على نقل المعلومات من خالل غشاء الخلية. 
لتركيز  بالنسبة  خاصة  وبصفة  الخلية  وخارج  داخل  السوائل  تركيب  فى  اختالف  وهناك 

ونات داخل وخارج االيونات للمواد المودودة فى هذه السوائل , وهذه التوزيع غير المتعادل من االي
الجهد االولي  الفرق فى  الغشاء , وهذا  لهذا  اولي  الخلية يسبب وجود فرق جهد كهربائي  غشاء 

بين )  ينحصر  االنسان  ,  MV  90-:    60-لغشاء اي خلية فى جسم  الطبيعية  الظروف  ( فى 
وت  , الخلية  بخارج  بمقارنته  سالبا  يكون  العضلة  داخل  ان  الي  السالبة  العالمة  تشير  ؤدي حيث 

معظم المكونات الموجودة داخل الخلية الي استقرار حالة فرق الجهد فى غشائها , وقد يظهر فرق 
جهد محدود فى غشاء الخلية نتيجة لتغيرات محدودة فى التركيب االيوني للسوائل خارج وداخل 

ا , فغشاء  العضلية  الخاليا  تماما عن  تختلف  العصبية فهي  للخاليا  بالنسبة  اما   , لخاليا الخلية 
العصبية يعتبر من النوع القابل لالستثارة ,حيث انه من الممكن تزايد فرق الجهد الكهربائي للخاليا  

( , وهذا التغير المفاجئ  50MS  -:  20العصبية خالل عدد محدود من المللي ثانية يصل )+ 
معلومات , كما فى كهربية الغشاء تعرف بالقوة الدافعة الكهربائية التي تساعد على سرعة انتقال ال

 إنها تعمل على استثارة الخاليا العضلية لالنقباض .
وهناك عالقة طردية بين االشارة الكهربية التي يمكن تسجيلها و القوة الدافعة الكهربائية ,   

قان   , العضلية  الخاليا  الستثارة  نتيجة  تحدث  التي  الكهربائية  التغيرات  تفاصيل  فهم  يتم  ولكي 
 -س والعمليات الفسيولوجية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :هناك العديد من االس
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   -تركيز االيونات فى الخلية العضلية:
هذه   , الخلية  وداخل  خارج  السوائل  بين  يفصل  خلوي  غشاء  بها  يحيط  عضلة  كل  ان 
داخل  السائل  يتميز  حيث   , السوائل  لهذه  المكونه  المواد  ايونات  توزيع  اختالف  الى  باالضافة 

البوتاسيوم )+ تركيز عالية لعنصري  بدرجة  السائل  A-( والبروتين )Kالخلية  ( , فى حين يكون 
 ( 22  :161)(. CL-خارج الخلية غني بالصوديوم وكذلك ايونات الكلوريد )

الكالسيوم والماغنسيوم والبيك ربونات والفوسفات , هذا باالضافة الى ايونات مواد اخري مثل 
اال ان عدم تاثيرعا على القوة الدافعة الكهربية لغشاء الخلية والخاصية الكهربائية  للغشاء اثناء  

 تزايد هذا الفرق في الجهد سوف يجعلنا نهمل تناولها. 
 ( تركيز ايونات كل من الصوديوم والبوتاسيوم والبروتين والكلوريد.1ويوضح جدول )

 (1جدول )     
 سبة تركيز االيونات داخل وخارج الخلية  ن   

 خارج الخلية  داخل الخلية العنصر
 N+ 1 12الصوديوم 
 K+ 40 1البوتاسيوم 
 CL- 1 30الكلوريد 
 ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  -Aالبروتين 
                                                                     (22 :161()25 :55 ) 

ويرجع عدم التساوي فى توزيع ايونات كل من البوتاسيوم والصوديوم داخل وخارج الخلية  
االشار  السابق  الناقلة  البروتينات  تركيبه على  فى  الخلية  احتواء غشاء  تعمل  الى  والتي   , اليها  ة 

خالل   االنتقال  على  االيون  مساعدة  هو  هنا  بالتنشيط  والمقصود   , االنتقال  عملية  تنشيط  علي 
غشاء الخلية فى عكس اتجاه التركيز , فايونات الصوديوم تنتقل من خارج الخلية الي داخلها فى 

الحالة فان كال من نوعي  حين تنتقل ايونات البوتاسيوم من داخل الخلية الى خارجها , وفى هذه  
االيونات ينتقل من المنطقة االقل تركيز الى المنطقة االعلي تركيز مما يؤدي الي ظهور الطاقة  
التمثيلية , وتسمي هذه الحالة العكسية النتقال االيونات بمضخات االيونات , وهذا التوزيع غير  

الناتج عن االنتقال النشط لكل من البوتاسيوم والصو  بالمقام االول الى ان  المنتظم  ديوم , يرجع 
ايونات البروتين اليمكنها المرور الي خارج الخلية نتيجة لكبر حجم انويتها , وبالتالي فانها تتجمع  
داخل الخلية حيث يتكون غشاء الخلية من طبقات دهنية يتخللها البروتين , وهو شيه نفاذفبعض  

الى صغر حجم انويتها , ويعرف هذا النوع هذه الدهون تحتوي على مواد صلبة هذا باالضافة  
% من البروتين , وهو    70:    50من الغشاء بغشاء البالزما ويدخل فى تركيبه نسبة تصل الي  
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مضخات   وعمل  التوصيل  وقنوات  والمستقبالت  االنزيمات  وجود  الى  باالضافة  التركيب  بهذا 
 ( 166  -162: 22) .ق الطاقةااليونات يساهم فى قدرة الغشاء علي كل من اختزان ونقل وانطال

 ( الصوديوم  تركيز  يكون  المثال  سبيل  والبوتاسيوم )12,08فعلي   , والكلوريد 0,03(   ,  )
( , وهذا التوزيع غير المتعادل من المكونات يؤدي الي وجود فرق الجهد للغشاء , ويحدث  30)

لت نتيجة  الجهد  فى  الفرق  ذات  هذا  المكونات  وتجاذب  الواحدة  الشحنات  ذات  المكونات  نافر 
الشحنات المختلفة , وعندما يكون غشاء الخلية فى حالة الراحة يكون فرق الجهد الكهربائي قليل  
الى حد كبير حيث يكون الوسط داخل الخلية سالبا بمقارنته بخارجها , ويلعب توزيع ايونات كل  

ضافة الي البوتاسيوم والبروتين الدور الرئيسي فى تحديد هذه الحالة من البوتاسيوم والكلوريد باال 
 ( 163:  22)  )فرق الجهد الكهربائي فى حالة الراحة (

الجهد   فرق  تسجل  ان  الممكن  من  فانه  الكهربائية  السطحية  اآلقطاب  الكهربائي  أما 
المصاحب النقباض الليفة العضلية مما يشير الي النشاط العضلي , وتسمي االشارة الناتجة عن  
وذلك    , الحركية  الوحدة  نشاط  متابغة  حديثا  الممكن  من  اصبح  وقد   , بااللكترومايوجرام  ذلك 

ويمكن باستخدام ناقالت الحركة السطحية حيث يحدث تغير فى شكل الليفة العضلية المنقبضة ,  
 نقله عن طريق االقطاب السطحية . 

بالنسبة    خاصة  وبصفة   , الحركية  للوحدة  االرادي  االقصي  العضلي  االنقباض  وخالل 
لاللياف السريعة والتي تعتبر االكثر عرضه للتعب , يحدث انه عند الوصول الي الحد االقل من 

اله منع  علي  لتساعد  جديدة  حركية  وحدات  تجنيد  إعادة  يتم  المفاجئ  االقصي  الميكانيكي  بوط 
 (496  – 482:  23) لالنقباض , وتحقيق الحد األقصي .

ولقد اصبح من المؤكد ان تجنيد الوحدات الحركية ومعدل االشعال يعتمدان بالدرجة االولي  
تجنيد  يتم  فعندما   , المطلوب  االنقباض  وسرعة  قوة  مستوي  العتبة   على  ذات  الحركية  الوحدات 

الفارقة المنخفضة , وغالبا ما تكون وحدات من النوع البطئ , فان ذلك يؤدي الي قوة انقباض  
سرعة   مع  او  اكبر  قوة  الي  الحاجة  حالة  فى  انه  حين  فى  التعب  ظهور  تاخير  مع  منخفض 

الفارقة االعلي و  العتبة  الحركية ذات  الوحدات  يتم تجنيد  فانه   , الوقت االكثر انقباض  نفس  فى 
 ( 163  – 160:  22) ( وهتمان ومندل . 1975عرضه للتعب ) فروند 

   -نظام تجنيد الوحدات الحركية :
رغم ان هناك اختالف كبير بين االلياف العضلية المكونة للوحدات الحركية , سواء من حيث  

ال حيث  من  او  اديجرتون  الحجم   , ) روي  التمثيلية  العضلية 1992خصائص  االلياف  فان   ,  )
المكونة للوحدة الحركية تتشابه الي حد كبير فيما بينها عما هو الحال بالنسبة للوحدات الحركية 
االخري , ويعتبر نظام تجنيد الوحدات الحركية نظامنا ثابتا فى معظم العضالت , ففي ضوء مبدا  
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تف في  المتبع  العتبة الحجم  ذات  او  االصغر  الوحدات  فان   , الحركية  الوحدات  تجنيد  نظام  سير 
الفارقة المنخفضة تحتاج الي مثير ضعيف حتي تجند فى العمل العضلي , وهي عادة ما تتكون  

 ( 21)من الياف من النوع السريع. 
تكرارت( من االعمال البدنية التي    5  -3فيعتبر استخدام اثقال يمكن تكرار رفعها ما بين ) 

تحتاج الي تجنيد الوحدات الحركية ذات اعلي عتبة فارقة لالستثارة اال ان بداية تجنيد الوحدات  
البطيئة ) الوحدات  يتم من خالل  الوحدات االسرعSFالحركية  ثم  لمتطلبات    ( اوال  فاالسرع وفقا 

 -( هذا المفهوم األساسى فى تجنيد الوحدات الحركية :1النشاط العضلي , و يوضح شكل ) 
 
 

                                                                                         
 عالى 

 نتائج القوة  متوسط                                                                  
                                                                   
 منخفض                                                                   

 
 

 مرتفع   متوسط    منخفض                                  
 

 ( 1شكل رقم ) 
 تجنيد الوحدات الحركية

تجنيد الوحدات الحركية بناء على مستوى العتبة الفارقة لألشعال و األستثناء الوحيد من 
ات نوعية(  هذه القاعدة , و ناتج قدرة كبير حيث يعتمد ذلك على األساليب التدريب المتبعة )تمرين

, فالرمى بشكل عام قد ال يجوز تطبيق مبدأ حجم الوحدة الحركية عليه بشكل مطلق , و بناء 
   عليه فأنه قد يتم تجنيد الوحدات الحركية السريعة قبل الوحدات البطيئه

مثل هذه األنواع من األدوات التى تحتاج الى انتاج قدرة عالية فى زمن محدود , و هذا 
البطيئه سوف تجند فى هذا النوع من العمل العضلى  , و لكن فان تجنيدها    يعنى ان الوحدات 

 يكون بغرض المساندة فى انتاج القدرة . 
سال   يرى  )  SALE   (1992و  العالية  24(  الفارقة  العتبه  ذات  الوحدات  تجنيد  ان   )

لالعداد )الوحدات السريعة ( من الممكن ان يحدث نتيجة السلوب التدريب المتبع في اي برنامج  
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 البدني الخاص طويل المدي.
تجنيد   علي   ) الحركية  االعصاب   ( العصبي  الجهاز  قدرة  ترتفع  التدريب  خالل  فمن 

 الوحدات السريعة اوال.
فالحقائق المرتبطة بعمليات تجنيد الوحدات الحركية سواء البطيئة او السريعة , تتمثل فقط  

فاذا ما كان مقدار القوة المطلوب كبيرا سواء في مقدار القوة العضلية المطلوبة فى اي عمل ,  
لتحريك ثقل كبير بسرعة بطيئة او ثقل اقل بسرعة عالية , فان الوحدات الحركية السريعة سوف  
تعمل اوال , ونظرا لما تحتويه العضالت من كميات كبيرة نسبيا من االلياف السريعة  , فان ذلك 

 بير.يعني ان تجنيدها سوف يؤدي الي ناتج قدرة ك
لعده   العلمية  النظر  وجهة  من  بالغة  اهمية  الحركية  الوحدات  تجنيد  ترتيب  نظام  ويمثل 

التدريبية وذلك من خالل   والمحافظة على حالتها  السريعة  االلياف  تجنيد  يتم  ان   , اولها  اسباب 
اشر  تدريبات ذات شدة عالية , وثانيها ان هذا الترتيب في تجنيد الوحدات الحركية يرتبط بشكل مب

 ( 273  -264: 13) .ابنوع العمل المطلوب فى اي اداء رياضي ويتميز بالخصوصية العالية جد 
المد   فترتيب تجنيد الوحدات الحركية فى العضلة ذات االربعة رؤوس الفخذية عند اداء 
ثني   تمرين  اداء  حالة  فى  يحدث  عما  تماما  يختلف  العمودي  الوثب  تمرين  فى  للركبة  السريع 

( ثقل  باستخدام  وجيلن  Squatالركبتين  درجون  فان  دنير  و  هارومني  من  كل  يري  حيث   ,)
ترتيب  1982) نظام  ان  عن  (  المسئولة  العوامل  احد  يكون  قد   , الحركية  الوحدات  تجنيد 

القدرة   تنمية  يؤكد ايضا علي اهمية  التمرين , مما  باختالف نوع  العضلية  القوة  ناتج  خصوصية 
                                                        (16) العضلية من خالل اشكال مختلفة من تدريبات القوة.

 -اساليب معالجة النشاط الكهربائي للعضالت :
بمجــــرد ان يــــتم تكبيــــر االشــــارة الكهربائيــــة الناتجــــة عــــن انقبــــاض اي عضــــلة فانــــه يمكــــن 

بيولـوجي او بيـو ميكـانيكي معالجتها بحيث تصبح قابلة للمقارنـة مـع اي اشـارة كهربيـة الي متغيـر 
اخر , وترجع الحاجة الي تحويل االشارة الكهربائية لنشاط اي عضلة الي قيم يمكن التعامل معهـا 
, الــى الحقيقـــة القائلـــة ان الصـــورة الخـــام لهــذا النشـــاط الكهربـــائي , اليمكـــن اســـتخدامها الجـــراء اي 

 مقارنات او عالقات باي متغيرات اخري.
المثـــال يـــؤدي التـــردد العـــالي لنشـــاط العضـــلة كهربيـــا الـــي صـــعوبة تســـجيله , فعلـــي ســـبيل 

وبخاصة فى حالة استخدام اجهزة التسـجيل التـي تعتمـد علـى الطـرق التقليديـة . فالقـدرة االسـتجابية 
ــي  ــفر الـ ــن صـ ــل )مـ ــوع تصـ ــذا النـ ــن هـ ــجيل مـ ــزة التسـ ــم اجهـ ــم 60Hzلمعظـ ــي ان معظـ ــذا يعنـ (, وهـ

 (. 60Hzنشاط كهربائي للعضلة لن يتم تسجيلها اذا ما زادت عن )الترددات العالية الي 
هذا البحث محاولة منهجية لدراسة طبيعة العمل العضلي والعضالت العاملة خالل األداء 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان المجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م 2022  أبريل اخلاص باالحباث املستنبطة من رسائل املاجستري والدكتوراه  اجلزء 95 العدد     للرتبية البدنية وعلوم الرياضة  اجمللة العلمية  
 

289 

ــل مجموعـــة  ــلي لكـ ــل العضـ ــاركة العمـ ــب مشـ ــذلك مقـــاديير ونسـ ــال وكـ ــع األثقـ ــي لرفـ ــاري الحركـ المهـ
تحليل النشاط الكهربي للعضالت للتـأثير فـي األداء عضلية ؛ ولقد استخدمت العديد من الدراسات 

المهـــاري فقـــط ولـــم تســـتخدم أي منهـــا تحليـــل النشـــاط الكهربـــي للعضـــالت كمؤشـــرات تنبـــؤ لحـــدوث 
ــذه  ــن هــ ــبعض مــ ــي التــــالي عــــرض لــ ــالت وفــ ــاهمة العضــ ــب مســ ــة نســ ــية بداللــ ــابات الرياضــ اإلصــ

 الدراسات:
Alkner  :B .A ; Berg HE   (2000()9 :)قـام الكتـر ب.أ تشـى ب.أ بـرج .   

بدراســه عنوانهــا العالقــة بــين النشــاط الكهربــى لالنقبــاض العضــلى و القــوة العضــلية فــى تمــرين مــد 
 الركبة و الدفع بالقدمين , قام بويهونن.ت كسكينين .ك.ل و آخرون 

Poeyhoenen,T.,  Keskinen K.L., et al )1999((20 بدراسـه عنوانهـا :)
انتاج القوة االيزومترية و النشاط الكهربى للعضالت المادة لمفصل الركبة أثناء العمل داخل المـاء 

 و خارجه ، قام ا جورجوليس.ف مافروماتس. ح و آخرون 
 Et al Gourgoulis V., Mavormatis , G  )1999((14 بدراسـه عنوانهـا :)

ى لعضالت الطرف السفلى أثناء الوثب ألعلى بقدم االرتقـاء نظم النشاط الكهربى لعضالت الكهرب
(: بدراسه العمل 8))1998(و بالقدم األخرى )دراسة مقارنة( ، كما جاءت دراسة ياسر سري سنة 
 .العضلى تحت تأثير استاتيكية األداء على جهاز الحلق فى الجمباز

أن الحركة في رياضة رفع األثقال تعتبر مـن  John lear (1980)(18)يذكر جون لير 
الحركــات الوحيــدة الغيــر متكــررة والتــي تمــر بثالثــة مراحــل أساســية وهــى المرحلــة التمهيديــة : وهــى 
التي يتخذ فيهـا الالعـب الوضـع المناسـب بالنسـبة للثقـل مـن حيث)القـدمين ، القبضـة( علـى عمـود 

ا الالعب رفع الثقل من مربع الرفع إلى أعلى والتـى األثقال ، والمرحلة األساسية : التي يحاول فيه
 (35: 43تعتمد على القوة المنتجة من العضالت المادة للجذع  والرجلين.    )

 مجموعـــة أو عضـــلة تنقـــبض  فعنـــدما ، متـــوازن  ازدواج فـــي عـــادة العضـــالت  تعمـــل حيـــث و 
 لكـي تسـترخي Antagonistic Muscles المضـادة العضـلية المجموعـة أو العضـلة فـإن عضـلية
 العضـلة فـإن المفصل حركة لمدى النهائي الحد  إلى المتحرك الطرف وصول وعند  ،  الحركة  تعيق
 أو العضــلة انقبــاض  قــوة مــع يتناســب "  لحظيــا انقباضــا تنقــبض  المضــادة العضــلية المجموعــة أو

 وذلــك حركتــه إليقــاف المتحــرك الطــرف وســرعة Prime Move األساســية المحركــة العضــالت 
 قـوة علـى الفقـري  العمـود  حـول العاملـة العضـالت   شـكل  تعبـر  وكمـا  ،  اإلصابة  من  المفصل  لحماية
 كلمـا أنـه إلـي(  1994 الـدين حسام حسين طلحة)  ويشير(  25 ، 6. )   الرياضي  الجسم  واتزان
 للعضـالت  العضـلية القـوة توافر مع المفاصل  على  العاملة  العضالت   في  العضلي  العمل  توازن   زاد 

 -5)  المهـاري  األداء فـي واالنسـيابية التوافـق ظهـور إلـى ذلـك أدى"  ،  المفاصل  هذه  على  العاملة
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 العاملــة العضــالت  بــين القــوة فــي فــارق  وجــود  أن إلــيThomas ( 2008  ) ويشــير ،(  263
 لإلصــابة الرياضـي يعـرض  ممـا المفصـل وأداء كفـاءة علـى يـؤثر%  10 عـن تزيـد  بنسـية والمقابلـة

 عضــالت  مــن جانــب  علــي الزائــد  االســتخدام ويــتم ، األداء مســتوي  وتواضــع ضــعف األقــل علــي أو
 Stabilizer  مثبتة  عضلة  بصفتها  المقابلة  األخرى   العضالت  في  تقوية  حدوث  دون   الفقري   العمود 
تقويــة عضــالت  علــى الربــاعين اعتمــاد  الميــداني العمــل خــالل مــن الباحــث  الحــ  ولقــد ( . 25 )

 زيادة حدوث  ذلك نتيجة من ويكون  ،عن عضالت الرجلين االمامي   دائم  بشكل  الرجلين  الخلفي  
 لمسـتويات  يحتـاج لرفعـة الخطـف الرياضـي األداء وألن.   األخرى   عن  جهة  في  عضالت   حجم  في

 والعضـــالت  الجـــانبين كـــال فـــي العاملـــة العضـــلية المجموعـــات  حركـــة بـــين القـــوى  تـــوازن  مـــن عاليـــة
 عـن المسـؤولة العضالت  ألهم EMG العضلي الكهربي النشاط قياس في التفكير فجاء ،  المتقابلة
 بـــين تـــربط عالقـــة إليجـــاد  وذلـــك ، منهـــا لكـــل العضـــلي االنقبـــاض  وشـــكل والتثبيـــت  ســـحب ال عمليــة
 بالمجـال العـاملين توجيـه خاللهـا مـن يمكـن لرفعـة الخطـف  القـوى   وتـوازن   العضلي  النشاط  متغيرات 
 لرفع االثقال. والتأهيلي التدريبي

 أهداف البحث :
 هدف هذا البحث إلى:

 للرباعينمتغيرات النشاط الكهربي بتوازن القوي عالقة بعض التعرف على  -
 تساؤالت البحث : 

العضــلة النصــف و  العضــلة المتســعة الوحشــية العضــلة المســتقيمة الفخذيــةتكللمت لل تهل تعمللل  -1
تت؟خالل الرفع بشكل متساو العضلة ذات الراسين الخلفيةو  الوترية

المستقيمة الفخذية العضلة المتسعة الوحشية والعضلة عالقة بين رسم العضالت هل يوجد   -2
 ؟ اثناء الرفع بتوازن القوي النصف الوترية و العضلة ذات الراسين الخلفية 

 الدراسات المرجعية:
وسـوف يسـتعرض البــاحثون مجموعـة مــن الدراسـات المرجعيــة التـي تناولــت تحليـل النشــاط 

 المختارة للدراسة، ، وأهداف كل منها:الكهربي للعضالت من حيث العضالت 
(:بدراسه التحليل الكهربى لبعض العضالت لرياضى الدراجات 27) 1986قام فالنتينيو سنة   -1

الدراسة  واستخدم وعينة  الوصفي  المستخدم  الدراسة     10المنهج  أدوات  و  دراجات  متسابقي 
د  عند  نشاطا  العضالت  اكثر  كانت  النتائج  أهم  وكانت  )صفرالكترومايوجراف  -رجة 

2%( درجة  عند  نشاطا  العضالت  اقل  كانت  الفخذية.,  الرأسين  ذات  -% 2(العضلة 
يليها  4% الفخذية  الرأسين  ذات  كانت كل من  بينما   , الطويلة  المقربة  و  الخياطية  (العضلة 

العضالت  اكثر  كانت  العمل.,  فى  اشتراكا  العضالت  اكثر  الوحشية  و  االنسية  المتسعة 
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( العضلة ذات الرأسين الفخذية يليها المتسعة الوحشية ثم  %7درجة )اشتراكا فى العمل عند  
(كانت العضلة المتسعة الوحشية هى اكثر  %10االنسية و الخياطية., عند أعلى درجة شدة)

 العضالت اشتراكا.
(: بدراسه عنوانها تأثير برنامج مقترح لتنمية التوازن 7)1987قامت نادية غريب حموده سنة   -2

الن على  السفلىالثابت  الطرف  عضالت  لبعض  الكهربى  المستخدم    واستخدم   شاط  المنهج 
طالبة من طالبات الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية للبنات   12التجريبي وعينة الدراسة  

الكترومايوجراف   الدراسة  أدوات  و  العضلى   -ديناموميتر   -بالقاهره  لالحساس    -برنامج 
ساع النتائج  أهم  وكانت  حركى  الحركية برنامج  الوحدات  عمل  بين  حدث  الذى  التوافق  د 

المشاركة فى المجموعات العضلية بعد تطبيق البرنامجين المقترحين ساعد فى تحسين عمل  
عمل   بين  التزامن  تحسن  الثابت.,  التوازن  زمن  زيادة  على  ساعد  مما  العصبى  الجهاز 

ساع المقترح  العضلى  لالحساس  برنامج  تطبيق  بعد  الحركية  عمل  الوحدات  تحسن  على  د 
الجهاز العصبى و العضلى مما ينتج عنه قيام العضالت بنفس الجهد المطلوب بنسبة أقل 

 مع زيادة سعة االشارة الكهربية و أقل التردد نسبة الى القوة العظمى.
( :بدراسه عنوانها تحليل بعض الموجات الهجومية لدى 3)  1989قام شريف العوضي سنة   -3

ية فى رياضة الكراتيه كأساس لوضع برنامج مقترح للتدريب على هذه العبى المستويات العال
الدراسة    واستخدم  المهارات  أدوات  و  واحد  الدراسة العب  وعينة  الوصفي  المستخدم  المنهج 

بادئة    -الكترومايوجراف   الدالية  العضلة  تعتبر  النتائج  أهم  وكانت  سينمائى  تصوير  الة 
االنقباض نسبة عالية ألى أداء مهارى للطرف العلوى , و العضلة المستقيمة الفخذية بادئة  

مهارى للطرف السفلى ., تعمل العضلة الدالية فى المرحلة االنقباض نسبة عالية الى أداء  
الكتف , وزاوية ) 33-8األساسية عند زاوية ) (لحظة االصطدام  100-41(بالنسبة لمفصل 

بأعلى نشاط ., على الرغم من مسؤلية العضلة ذات الثالثة رؤوس العضدية عن مد مفصل 
الع نشاط  كثافة  ان  اال   , المختلفة  الضربات  فى  كانت  المرفق  العضدية  الرأسين  ذات  ضلة 

 أعلى.
سنة   -4 المليجى  محمد  العضالت 6)1993قام  لبعض  الكهربى  التحليل  عنوانها  بدراسه   :)

الدوليين    المبارزة  لالعبى  األفقى  الدفاع  و  المغايرة  الهجمه  مهارتى  أداء  أثناء  العاملة 
راسة الكترومايوجراف  العبين و أدوات الد 5المنهج المستخدم الوصفي وعينة الدراسة  واستخدم

الثالث   - الدالية و العضدية و ذات  العضلة  تعتبر كل من  النتائج  ديناموميتر وكانت أهم 
الهجمه  مهارة  أداء  اثناء  العضلى  العمل  فى  اشتراكا  العضالت  اكثر  العضدية  رؤوس 
الدفاع  مهارة  أداء  اثناء  العضلى  العمل  فى  اشتراكا  العضالت  مجموعة  تعتبر  المغيرة., 
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اثناء  اال فقى., هناك ارتباط عكسى قوى دال احصائيا بين سعة االستجابة الكهربيةو زمنها 
 الهجمة المغيرة. 

(:بدراسه عنوانها النشاط الكهربى و استجابات 15) 1995قام هاكينين .ك,كسكينين.ك سنة   -5
تدريب  وحدة  داخل  الشدة  عالية  الجرى  و  القوة  لتدريبات  الهرمونى  النظام  و  القوة  من  كل 

المنهج المستخدم التجريبي وعينة الدراسة غير محدودة متسابقي دراجات و    واستخدمالقوة.,  
تحليل بالوما وكانت    -تحليل هرمونى    -منصة قياس قوة  -أدوات الدراسة الكترومايوجراف  

القوة  فى  تدريجيا  تناقصا  الشدة  عالية  السرعة  القوة  تدريبات  من  كل  حققت  النتائج  أهم 
فى النشاط الكهربى باستمرار الوحدة التدريبية علما بأن التغير الواضح فى    القصوى و كذلك

هرمون  تركيز  فى  ملحوظ  تناقص  القوة.,  وحدة  فى  عنه  الجرى  وحدة  فى  كان  النتاقص 
اللورادرنالين باالرتباط بزمن الجرى و بالتالى زيادة فى الكتيكية الدم., تأثير زيادة زمن الجرى  

القص القوة  تناقص  السرعة  على  تدريبات  بعد  الكورتيزون  هرمون  فى  ملحوظة  زيادة  وى., 
العالية., زيادة ملحوظة فى هرمون الدمو بعد تدريبات السرعة العالية و قد يرجع السبب فى  
ذلك الى ان العضالت المستخدمة فى العدو تزيد كثيرا عن العضالت المستخدمة من تمرين  

يادة ملحوظة فى هرمون التستيرون فى كل من تدريب  ثنى و مد الركبتين باستخدام الثقل., ز 
 القوة و السرعة. 

(: بدراسه عنوانها تأثير تغيير مقدار الثقل 10) 1995قام  بارنت و كريس و آخرون سنة   -6
لخمسة   الكهربى  النشاط  على  ثقل  باستخدام  الرقود  من  الذراعين  مد  و  ثنى  تمرين  فى 

الكتف   المس   واستخدمعضالت من عضالت  الدراسة  المنهج  العبين  6تخدم الوصفي وعينة 
الكترومايوجراف   الدراسة  أدوات  و  اثقال  دالة    -رفع  فروق  وجود  النتائج  أهم  وكانت  أثقال 

بين   المسافة  باختالف  و  الجذع  ميل  زاوية  باختالف  الرفعات  من  كل  فى  احصائيا 
توى االفقى و  القبضتين., الصدرية العظمى اكثر نشاطا عند أداء التمرين و الجذع فى المس 

خاصة بالنسبة للفص القصى أما بالنسبةللفص الترقوى من نفس العضلة , فقد اظهر نشاطا  
من   األمامى  للفص  الكهربى  النشاط  زيادة  القبضتين.,  بين  تضييقالمسافة  حالة  فى  أكثر 
للرأس  الكهربى  النشاط  األفقى., زيادة  المستوى  الميل عن  درجة  كلما زادت  الدالية  العضلة 

المستوى األفقى(  و كذلك فى   –ويلة للعضلة ذات الثالثة رؤوس فىوضعين )أقصى ميل  الط
من   عالية  درجة  العظمى  الظهرية  العضلة  أظهرت  القبضتين.,  بين  المسافة  تضيق  حالة 

 الكف فى جميع األوضاع. 
سنة   -7 دولنج.ح.ح  .ح.س  ليدهام  )القوة19) 1995قام  من  كل  عالقة  عنوانها  بدراسه   :)-  

زاوية المفصل فى العضلة ذات الرأسين العضدية   –الزاوية( النشاط الكهربى  -العزمالطول( )
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أفراد و أدوات الدراسة الكترومايوجراف   8المنهج المستخدم الوصفي وعينة الدراسة    واستخدم
( uناقالت وكانت أهم النتائج عالقة العزم مع الطول اتخذت شكل )  -جهاز حث كهربى    -

است حالتى  من  كل  القوة  فى   ( عالقة  تزيد  االقصى,  األدارى  االنقباض  او  العضلة   –ثارة 
زوايا  باختالف  الموجه  سعة  فى  احصائيا  دال  تغير  وجود  عدم  ثابته,  بمعدالت  الطول( 
المفصل فى كل من الطريقتين : * استخدام الحث الكهربى يساعد فى اظهار كل من عالقة  

ذ   –الزاوية()القوة    –)العزم   للعضلة  االنقباض  الطول(  حالة  فى   * العضدية,  الرأسين  ات 
 الطبيعى االيزومترى ال يوجد تغير دال احصائيا فى النشاط الكهربى بتغير زوايا المفصل.

(: بدراسه عنوانها التحليل الكهربى لبعض عضالت الذراعين  2)1996قام ايمن صبح ىسنة   -8
ال واستخدم  المستقيمة  اللكمات  أداء  أثناء  للمالكمين  الوصفي وعينة  العاملة  المستخدم  منهج 

ديناموميتر وكانت أهم النتائج    -مالكمين دوليين و أدوات الدراسة الكترومايوجراف    3الدراسة
كلما زادت سعة االستجابة الكهربية قل زمنها و العكس, تعتبر العضلة ذات الثالثة رؤوس 

 اكثر العضالت نشاطا. 
ياسر سري سنة   -9 الع8)1998قام  العمل  بدراسه  األداء على (:  استاتيكية  تأثير  تحت  ضلى 

العب جمباز    2جهاز الحلق فى الجمباز واستخدم المنهج المستخدم الوصفي وعينة الدراسة
برنامج تحليل كنيماتوجرافى وكانت أهم    -آلة تصوير    -و أدوات الدراسة الكترومايوجراف  

الثاب لالنقباض  قيمة  اقصى  العضدية  الغرابية  العضلة  حققت  شاركت النتائج  حين  فى  ت 
لالعب الثانى    %2,59اثناء االداء من أقصى انقباض ثابت لالعبى االول   %63,  6بنسبة   

ثابت و هذا يعنى انه ليس بالضرورى ان العضلة االكثر  اثناء االداء من اقصى انقباض 
االنقباض   عن  االنقباض  عن  الناتجة  القيم  ,ان  االداء.  فى  مشاركتها  حيث  من  اهمية 

اء االداء قد اختلفت معدالتها باختالف المهارة المؤداه., ان قيمة النشاط الكهربى العضلى اثن 
بالنسبة   متقاربة  معدالتها  كانت  البحث  موضوع  المهارات  اداء  فى  للمشاركة  للعضالت 

 للعضلة الواحدة بكل العب.
بدراسه عنوانها نظم  14)1999قام ا جورجوليس.ف مافروماتس. ح و آخرون سنة   -10  :)

الكهربى لعضالت الكهربى لعضالت الطرف السفلى أثناء الوثب ألعلى بقدم االرتقاء    النشاط
فرد و 97و بالقدم األخرى )دراسة مقارنة( واستخدم المنهج المستخدم الوصفي وعينة الدراسة  

الكترومايوجراف   الدراسة  القوة    -أدوات  قياس  أهم    -منصة  وكانت  االبعاد  ثالثى  التحليل 
وق احصائيا بين مجموعات عضالت قدم االرتقاء و القدم االخرى)المتسعة  النتائج وجود فر 

المستقيمة الفخذية(,حيث ان العضلة ذات  -ذات الرظاسين الفخذية-المتسعة االنسية -الوحشيه
الرأسين الفخذية كانت فى حالة نشاط عالى جدا قبل مالمسة القدم لسطح منصة قياس القوة 
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النشاط بشكل م ثم تناقص هذا  الوثب ,  أداء  لحوظ خالل مرحلة االرتكاز و ذلك فى حالة 
بقدم االرتقاء., على الرغم من ان جميع العضالت كانت فى حالة نشاط عالى اال انه يمكن  

 اعتبار هذه العضلة هى اكثر العضالت تأثيرا فى الوثب ألعلى باستخدام قدم االرتقاء.
 

(: بدراسه عنوانها انتاج القوة  20)1999قام بويهونن.ت كسكينين .ك.ل و آخرون سنة   -11
و   الماء  داخل  العمل  أثناء  الركبة  لمفصل  المادة  للعضالت  الكهربى  النشاط  و  االيزومترية 

الدراسة   وعينة  الوصفي  المستخدم  المنهج  واستخدم  فرد                        20خارجه 
الن  8  –سيدة  12) أهم  الكترومايوجراف  وكانت  الدراسة  أدوات  و  ارتباط رجال(  تائج وجود 

( قدره  المحاوالت  نتائج  بين  الوحدات  99,&95قوى  نتائج  بين  قوى  ارتباط  *وجود   ,.),
,(بالنسبة للقياسات داخل الماء و خارجه عند أداء أقصى انقباض.,  98,& 85التدريبية قدره ) 

ء انخفاض سعة موجة النشاط الكهربى للعضلة أثناء أداء التمرين داخل الماء خاصة عند أدا
الحد األقصى على الرغم من ان قياس القوة ايزومتريا اظهر نفس النتائج فى كال الحالتين ,  
و    , المستخدمة  السطحية  األقطاب  مقاومة  يؤثر على  الماء  ان  ذلك  فى  السبب  يكون  وقد 
يقلل من مستوى التشويش و يسهل التوصيل., يمكن االستدالل على اى من القوة الثابته أو  

 بى داخل الماء بمعلومية احداهما. النشاط الكهر 
(: بدراسه عنوانها العالقة بين النشاط 9)2000قام الكتر ب.أ تشى ب.أ برج .   سنة   -12

الكهربى لالنقباض العضلى و القوة العضلية فى تمرين مد الركبة و الدفع بالقدمين واستخدم  
لكترومايوجراف  وكانت أفراد و أدوات الدراسة ا  9المنهج المستخدم الوصفي وعينة الدراسة  

اللتين تم   النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيا بين أقصى نشاط كهربى فى الحالتين  أهم 
مفاصل   باقى  عمل  مع  الركبة  مفصل  منفردا()مد  الركبة  مفصل  )مد  فيهم  العينة  اختيار 

الوحشية  )المتسعة  القياس  موضع  للعضالت  بالنسبة  السفلى(  االنسية -الطرف  -المتسعة 
ذات الرأسين الفخذية(., وجود عالقة شبه خطية بين النشاط الكهربى و  -تسقيمة الفخذيةالم

قوة العضلة بشكل عام., أظهرت العضلة المتسعة الوحشية عدم وجود انحراف فى العالقة 
الفخذية  المستقيمة  و  االنسية  المتسعة  العضلة  اظهرت  االختبار.,  حالتى  كال  فى  الخطية 

ا العالقة  فى  ذات انحراف  للعضلة  الكهربى  النشاط  زيادة  االختبار.,  حالتى  فى كال  لخطية 
القوة  و  الكهربى  النشاط  بين  العالقة  تشابهت  المستخدم.,  الحمل  بزيادة  الفخذية  الرأسين 

( زاوية  فى  الركبة  مفصل  حالة وجود  فى  االختبار  حالتى  فى كال  قد 90العضلية  (درجة., 
دد لتجديد الوحدات الحركية فى العضالت الثالثة  يكون السبب فى ذلك عدم وجود نظام مح

للعضلة  المسجل  الكهربى  النشاط  ان  و   , األمامية  الفخذ  مجموعة عضالت  من  السطحية 
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 المتسعه الوحشية هو اكثر هذه القياسات صدقا.
جورودنيشيف  قام   -13 بوكهووف،    Buchatskaya et al., (2012 )بوخاتسوكايا، 

  مراحل   خالل  المختارة  العضالت   لمجموعة  الكهربي  النشاط  على  التعرفهدفت  :بدراسه  
الدراسة   واستخدم  األداء  في   للتأثير  الرمي وعينة  الوصفي  المستخدم  من    108المنهج  رماة 

النتائج كانت اكثر العضالت   و أدوات الدراسة الكترومايوجراف وكانت أهم   المستويات العليا
اليمنى   نشاط العليا  المربعة  اليسرى المن  -المنحرفة  العليا  المربعة  للرسغ   -حرفة  الباسطة 

القابضة    -القابضة للرسغ الكعبرية اليسرى   -الباسطة للرسغ الزندية اليمنى  -الزندية اليسرى 
المنحرفة المربعة   -الدالية الوسطى اليسرى   -الدالية الخلفية اليمنى  -للرسغ الكعبرية اليمنى

 . السفلية اليمنى
فارمي  قامت   -14 أحمد  ويلسون،  باري  رازالي،  روهيل  سوارجاندا،   Edinإدين 

Suwarganda, Ruhil Razali, Barry Wilson, Ahmed Pharmy (2012)  
بدراسه   السهم   هدفها:  إطالق  وسرعة  بالنتائج  ومقارنتها  العضالت  نشاط  على   للتعرف 
و أدوات الدراسة    ولمبيينمن الرماة األ  3المنهج المستخدم التجريبي وعينة الدراسة    واستخدم

النتائج    الكترومايوجراف   أهم  نشاطا  وكانت  العضالت  اكثر  المربعة ان  المنحرفة  العضلة 
ذات الثالث   -العضلة ذات الثالث رؤوس العضدية اليمنى   -العضلة الدالية اليسرى   -اليمنى 

 رؤوس العضدية اليسرى.
 التعليق على الدراسات المرتبطة : 

إليه           يتضح من خالل   التوصل  الباحث  أمكن  التي  المرجعية  والبحوث  الدراسات  عرض 
بلغ عددها) للباحث  14وقد  تبين  فيها ,وقد  المستخدم  تباينت أهدافها والمنهج  ( دراسة مرجعية ، 

 االتي:  
فرغم تباين أهداف تلك الدراسات اال انه يمكن القول ان العينات فى مثل هذا النوع من  

ودة الى حد كبير من حيث عدد أفراد العينة اال انه يمكن اعتبار المحاوالت التى  الدراسات محد 
يقوم بها فرد العينة هى عينة البحث وليس االفراد فقد انحصر عدد االفراد المستخدمين كعينة بين  

العب(, كما ان إجراءات المعالجة المستخدمة فى تحليل النشاط الكهربي    15و    -)العب واحد 
ئية الى حد ما في معظم هذه البحوث حيث انها تعتمد على النشاط الكهربي الخام مع  تعتبر بدا

حساب متغيري التردد والسعة كاساس فى التحليل باستثناء االبحاث التى اجريت فى مجال ارتباط 
 النشاط الكهربي ببعض المتغيرات الفسيولوجية .

العام العضالت  تحديد  تناولت  التى  الدراسات  بعض  فقد  وهناك  المهارات  بعض  فى  لة 
اعتمدت على نشاط هذه العضالت كاساس للحكم علي مدي مشاركتها فى اداء هذه المهارة سواء  
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 من حيث المشاركة او ترتيب عملها خالل االداء .
وقد استفاد الباحث من تلك الدراسات من خالل ما توصلت اليه من نتائج واالسلوب االحصائي  

 ع وقياس النشاط الكهربائي للعضالت. والتصميم التجريبي المتب 
 إجراءات البحث:

ــاط  ــاس النشـ ــم قيـ ــث تـ ــة حيـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــبته طبيعـ ــفي لمناسـ ــنهج الوصـ ــاحثون المـ ــع البـ اتبـ
  .EMG Electromyographyالكهربي للعضالت العاملة أثناء الرمي باستخدام جهاز الـ

 المشاركين فى بطولة الجمهورية.( من العبي رفع االثقال 1اختيار عينة الدراسة ) -
الحاسب  -1 وير  سوفت  على  وإعدادها  للدراسة  المختارة  العضالت  إعداد  تم  األثناء  هذه  في 

. )وذلك بإضافة العضالت المراد قياسها إلى قائمة كل قناة  EMGاآللي المرتبط بجهاز الـ  
 من قنوات القياس( 

 العضالت المستهدفة: 
المرجعي تم تحديد اهم اربع عضالت عاملة في الطرف السفلي تمثل  بعد إجراء المسح  

 -الجزء الرئيسي فى اغلب مراحل الرفعة وهم :
 العضلة المستقيمة الفخذية.  -1
 العضلة المتسعة الوحشية.  -2
 العضلة النصف الوترية.  -3
 العضلة ذات الراسين الخلفية. -4
من أن زوايا العمل العضلي سليمة ولم تتأثر  تم تجهيز كاميرات تصوير فيديو ثابتة للتأكد   -2

 بالقياسات. 
) إزالة الشعر  بعد ذلك تم تجهيز الرباع لتثبيت اإللكترودات على العضالت المختارة كاآلتي: -3

 تثبيت اإلكترودات بالالصقات(  -تنظيف الجلد بماسحات كحولية  -بماكينة الحالقة 
بحيث تم لصق ثالثة من اإللكترودات اثنين  تم تثبيت اإللكترودات على العضالت المختارة   -4

  في وسط العضلة والثالث )األرضي( بالجانب. 
إشارة   -5 الرباع  أعطى  اإلكترودات  وأماكن  الوصالت  وسالمة  الجهاز  استعداد  من  التأكد  بعد 

 البدء للرفع. 
 تم قياس النشاط الكهربي للعضالت . -6
  وإدراجها في برامج التحليل. EMGتم إخراج النتائج لجهاز الـ  -7
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 عرض نتائج البحث:
 خالل عرض نتائج تحليل النشاط الكهربي للعضالت المختارة قيد الدراسة تبين اآلتي:من 

 قيم النتائج االساسية للنشاط الكهربائي للعضالت فى مهارة الخطف 
 (2جدول )

جاءت العضلة المتسعة الوحشية اليمني كاعلي نسبة مشاركة للعضالت بنسبة  
(, ثم  195uVاليسري بنسبة مقدارها ) (, ثم جاءت العضلة المتسعة الوحشية 199uVمقدارها)

(, ثم جاءت العضلة المستقيمة  143uVجاءت العضلة المستقيمة الفخذية اليسري بنسبة مقدارها )
(, ثم جاءت العضلة النصف الوترية اليسري بنسبة  104uVالفخذية اليمني بنسبة مقدارها )

(, ثم جاءت  53uVمقدارها )(, ثم جاءت العضلة النصف الوترية اليمني بنسبة 83uVمقدارها )
(, ثم جاءت العضلة ذات الرأسين  47uVالعضلة ذات الرأسين الخلفية  اليسري بنسبة مقدارها ) 

 ( . 41uVالخلفية  اليمني بنسبة مقدارها )
(, ثـــم جـــاءت العضـــلة المتســـعة 232جـــاءت العضـــلة المتســـعة الوحشـــية اليمنـــي بقيمـــة مقـــدارها ) 

(, , ثــم جــاءت العضــلة المســتقيمة الفخذيــة اليســري  بقيمــة 205) الوحشــية اليســري  بقيمــة مقــدارها
(, ثـم جـاءت 118(, ,ثم جاءت العضلة المستقيمة الفخذية اليمنـي  بقيمـة مقـدارها )182مقدارها )

(, ثم جاءت العضلة النصف الوترية اليمني  135العضلة النصف الوترية اليسري  بقيمة مقدارها )
(, ثــم 80ت العضــلة ذات الرأســين الخلفيــة  اليمنــي بقيمــة مقــدارها )(, ثــم جــاء89بقيمــة مقــدارها )

 (75جاءت العضلة ذات الرأسين الخلفية  اليسري بقيمة مقدارها )

 النتائج االساسية
 المتغيرات                      

 المتوسط (uV)المستوي المتوسط                   العضالت

 118 104 العضلة المستقيمة الفخذية اليمني 
 232 199 العضلة المتسعة الوحشية اليمني
 89 53 العضلة النصف الوترية اليمني

 80 41 العضلة ذات الراسين الخلفية اليمني
 182 143 اليسري العضلة المستقيمة الفخذية 

 205 195 العضلة المتسعة الوحشية اليسري 
 135 83 العضلة النصف الوترية اليسري 

 75 47 العضلة ذات الراسين الخلفية اليسري 
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 (2شكل)

  قيم النتائج االساسية للنشاط الكهربائي للعضالت فى مهارة الخطف 
 -االستنتاجات والتوصيات : 

البيانات وفى ضوء أهداف وفروض البحث توصل فى ضوء عينة البحث وأدوات جمع   
 : الباحث لالستنتاجات التالية

استنتج الباحث ان العضلة المتسعة الوحشية اليمني والعضلة المتسعة الوحشية اليسري اعلي نسبة   •
 مساهمة فى االداء وتاتي بعدها العضلة المستقيمة الفخذية اليمني . 

المتسعة الوحشية اليمني واليسري أهمية التركيز علي كال من عضالت لذا يوصي الباحث علي  
و االهتمام  اليمني  وذلك ألهميتها فى االداء الحركي ويأتي بعدها العضلة المستقيمة الفخذية 
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بالتدريبات المعدة وفق لنشاط العضالت العاملة والمعاكسة حسب تكنيك االداء لرفع كفاءة 
 العضالت. 

 استنتج الباحث ان الرجل اليمني اقوي من الرجل اليسري لدي الالعب .  •
وضع برامج تدريبية تعمل علي التنمية المتوازنة لجميع العضالت لذا يوصي الباحث علي 
 ومراعاة الفروق الفردية. 

بي للعضالت على مجموعات عضلية أخرى  ر إجراء المزيد من الدراسات لتحليل انشاط الكه
 هم في األداء المهاري لرفع األثقال. تسا

 قائمة المراجع العربية واألجنبية: 
   أبوالعال عبد الفتاح                             -1

   :             و صبحي حسانين     
 

  :              أيــــــمن صبـــــــــحى     -2
 

 
 

 :             شــريــــف العــــوضــى    -3
 
 
 
 
 

على عبد   طلحة حسين حسام الدين و -4
 الرحمن :     

 
                                        : طلحة حسين حسام الدين و آخرون  -5

 
 :      محـــــمد الملـيجى -6

 
 

القياس   وطرق  الرياضي  ومورفولوجيا  فسيـولوجيا 
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                    التحليل الكهربى لبعض عضالت الذراعين العاملة 
المستقيمة اللكمات  أثناء  رسالة    للمالكمين   ,

الرياضية    التربية  كلية   , منشورة  ماجستيرغير 
 1996جامعة طنطا, 

العبى  لدى  الهجومية  الموجات  بعض     تحليل 
كأساس  الكاراتية  رياضة  فى  العليا    المستويات 
,  لوضع برنامج مقترح للتدريب على هذه المهارات  
التربية  كلية   , منشورة  غير   , دكتوراه  رسالة 

 . 1989يا , الرياضية جامعة المن
 

 م.1986, دار الفكر العربى  كينسولوجيا الرياضة
 

 
التطبيقي،  الحركة  وعلم  الحيوية  الميكانيكا    مبادئ 

 . 1997الطبعة األولى، مركز الكتاب للنشر،مصر,
اثناء  العاملة  العضالت  لبعض  الكهربى    التحليل 
االفقى  الدفاع  و  المغايرة  الهجمة  مهارتى    أداء 
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 نادية غــــــريــــب                  : -7
 
 

 
 :                  ياســـــــر ســـــــرى      -8

جامعة    , الرياضية  التربية  كلية   , منشورة 
 . 1993الزقازيق.

على   الثابت  التوازن  لتنمية  مقترح  برنامج  تأثير 
  النشاط الكهربى لبعض عضالت الطرف السفلى ,
التربية  كلية      , منشورة  غير   , دكتوراه  رسالة 

 .1987الرياضية للبنات , جامعة حلوان, 
االداءعلى   استاتيكية  تأثير  تحت  العضلى  العمل 

الجمباز فى  الحلق  غير    جهاز   , دكتوراه  رسالة   ,
  , بالقاهرة  للبنين  الرياضية  التربية  كلية   , منشورة 

 . 1998جامعة حلوان 
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 ملخص البحث 

 بي للعضالت بتوازن القوي عالقة بعض متغريات النشاط الكهر  
 للرباعي  فى رفعة اخلطف باليدين 

 أحمد علي حسن أ.د/ 
 أشرف حافظ محمود أ.د/              

 مصطفي محمود عبد العزيزم.د/ 
 هيثم محمد حافظ الباحث/ 

عالقــة بعــض متغيــرات النشــاط الكهربــي للعضــالت بتــوازن القــوي فــى تهــدف الدراســة إلــى 
اتبع الباحثون المنهج الوصفي لمناسبته طبيعة هذه ، ولتحقيق هذه رفعة الخطف باليدين للرباعين 

 EMGالدراسـة حيـث تــم قيـاس النشـاط الكهربــي للعضـالت العاملــة أثنـاء الرمـي باســتخدام جهـاز الـــ
Electromyography  رفـــع االثقـــال المشـــاركين فـــى بطولـــة الجمهوريـــة وبعـــد إجـــراء العـــب علـــى

المسح المرجعي تم تحديد اهـم اربـع عضـالت عاملـة فـي الطـرف السـفلي تمثـل الجـزء الرئيسـي فـى 
 -اغلب مراحل الرفعة وهم :

 العضلة المستقيمة الفخذية.-1
 العضلة المتسعة الوحشية.-2
 العضلة النصف الوترية.-3
 ،راسين الخلفيةالعضلة ذات ال-4
النتائج   • أهم  اليسري  وكانت  الوحشية  المتسعة  والعضلة  اليمني  الوحشية  المتسعة  العضلة  ان 

 اعلي نسبة مساهمة فى االداء وتاتي بعدها العضلة المستقيمة الفخذية اليمني . 
علي   الباحث  يوصي  عضالت  لذا  من  كال  علي  التركيز  اليمني  أهمية  الوحشية  المتسعة 

و  اليمني  واليسري وذلك ألهميتها فى االداء الحركي ويأتي بعدها العضلة المستقيمة الفخذية  
االهتمام بالتدريبات المعدة وفق لنشاط العضالت العاملة والمعاكسة حسب تكنيك االداء لرفع  

 كفاءة العضالت.
 ري لدي الالعب . استنتج الباحث ان الرجل اليمني اقوي من الرجل اليس •

علي   الباحث  يوصي  العضالت  لذا  لجميع  المتوازنة  التنمية  علي  تعمل  تدريبية  برامج  وضع 
 ومراعاة الفروق الفردية. 

الكه انشاط  لتحليل  الدراسات  المزيد من  للعضالت على مجموعات عضلية أخرى  ر إجراء  بي 
 تساهم في األداء المهاري لرفع األثقال. 
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The study aims at the relationship of some variables of the electrical activity of 

the muscles to the balance of strength in the lifting of the snatch with the hands of the 

two weightlifters.  The reference survey identified the four most important muscles 

working in the lower extremity, which represent the main part in most of the lifting 

stages, and they are : 

 1 -The rectus femoris muscle. 

 2 -The vastus lateralis muscle. 

 3 -The semitendinous muscle. 

 4 -posterior biceps , 

 The most important results were that the right vastus lateralis and the left 

vastus lateralis had the highest contribution rate in performance, followed by the right 

rectus femoris. 

 Therefore, the researcher recommends the importance of focusing on both the 

right and left vastus lateralis muscles, because of their importance in motor 

performance, followed by the right rectus femoris muscle, and attention to exercises 

prepared according to the activity of the working and opposite muscles according to 

the performance technique to raise the efficiency of the muscles . 

 The researcher concluded that the right man is stronger than the left man in 

the player . 

 Therefore, the researcher recommends developing training programs that 

work on the balanced development of all muscles and taking into account individual 

differences . 

 Conducting more studies to analyze the electrical activity of muscles on other 

muscle groups that contribute to the skill performance of weightlifting 
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